
Ağız ağrısı için: 10 dirhem tuzu şarap ile gargara ede 

Yürek Çarpıntısı için ilaç:Bir dirhem bala 4 fincan su koyup 3 fincan kalıncaya kadar 
kaynamalı 3 damla lokman ruhu koyup içmeli.

Kulak Ağrısı için:4 diş sarımsağı 10 dirhem zeytin yağının için de kavurmalı 
pembeleşince fitil yapıp yağa bulayıp yatarken kulağına koya.

Basur İçin:Yaban hıyarı 50 dirhem leblebi unu 60 dirhem yaban hıyarını havan da 
döküp leblebi unuyla hab yapıp  akşam sabah bir tane yutmalı ala dır.

Yürek çarpıntısı için:Bir Sare çelik paslı olmayıp ateşte kızdırıp suyun için de 
söndürüp suyu içmeli.

Nezleden olan balgamı söktürmek için:İstiridye içini çıkarıp sabahleyin aç karnına 
yutmalı.

Göğse inen balgamı izale etmek için :Ihlamur çiçeği ile ayva çekirdeğini kaynadıp 
yatar iken içmeli ala ilaçtır.

Öksürük ilacı:Ayva çekirdeği 5 dirhem Hatmi çiçeği 5 dirhem ebegümeci 5 dirhem 
gelincik çiçeği 5 dirhem çay şekeri 10 dirhem su 100 dirhem cümlesi beraber 
kaynatıp içmeli.

Basur için tertip:Karanfil çiçeğini safi yemeli aladır.

Nezleden diş etleri düşer ise:Bir misvak ile diş etlerini kanada.

Diş ağrısı için:Limonu cezvede tuz ile kaynatıp gargara ede.

Linet (Yumuşaklık ) için:İncir 100 dirhem Süt 150 dirhem cümlesini hal edip 
kaynatıp içmeli.

Linet (Yumuşaklık ) için:Kudret helvası 60 dirhem süt 150 dirhem hal edip kaynatıp 
içmeli gayet aladır.

Mide teshi içun:5 dirhem naneyi bir fincan suyun içine koyup içmeli.

Safraya yumuşaklık vermek için:Beher gece birer bardak limonata içmeli.

Baş Ağrısı için:Dökülmüş ak günlük yirmi parelik biraz gül suyu ile sahanda kaynatıp 
lapa yapıp birer parça lapadan alıp şakağına koymalı ağrı kesilmedikçe düşmez gayet 
aladır.



Hasta olmamak için:Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi Vesellemden rivayetdir ki bir 
adam boğazına kadar çıkacak kadar yemek yememeli yediği vakit hemen yatmamalı 
Yemek üstüne 2 saat geçmeden su içmemeli.

Mideyi kızdırmak için:Karanfil ruhunu kahvenin içine altı damla damlatıp sabahleyin 
aç karnına içmeli 5 gün devam eylemeli aladır.

Basur için:Ravendi 1 dirhem Darul fülfül 1 dirhem karanfil 1 dirhem tarçın 1 dirhem 
tirbak 5 dirhem zencefil 1 dirhem cevizi hindi 1 dirhem afyon 1 dirhem bu eczaların 
hepsini karıştırıp mercimek kadar hap yapıp akşam sabah bir tane yutmalı.

Kuvvet için macun:25 dirhem Kedi Otunu kurutup döküp 50 dirhem bala katıp lazım 
oldukça bir parmak yemeli gayet mukavvidir vesselam.

Avratların adet sancısı içün tertip:İlk çocuk doğurmuş avratın südünü bir fincan 
içirmeli aladır.

Mayasıldan parmakları şişerse:Ayak parmakları şişer ise aralarına birer sülük 
yapıştırmalı gayet aladır.

Basur için macun vucudu üşür ise:Ravend 1 dirhem Tarçın 1 dirhem Karanfil 1 
dirhem Cevzi Hindi 1 dirhem Zencefil 1 dirhem Darul fülfül 1 dirhem cümlesi 
dökülmüş ola 100 dirhem asel (Bal ) ile bunları macun yapmalı sabah akşam birer 
kaşık yemeli.

Sızı için:Deve iliğini sıcak evde sürmeli bir bez ile sıkıca sarmalı bir kaç defa 
yapmalı sokağa çıkmalı  deve iliği 5 dirhem.

Sızı için:Kartal yağı  sıcak evde sürmeli bir bez ile sıkıca sarmalı bir kaç defa 
yapmalı sokağa çıkmalı.

Memeli basur defi için:Çınar kozalağını yakıp külünü su ile macun gibi yapıp ol 
memeleri kaşıyıp kanatmalı sonra onu üstüne sürmeli ertesi gün yine yapmalı gayet 
mücerrebdir.

Uyuz için:Ardıç katranı ile leblebi ununu karıştırıp nohudun yarısı kadar yapıp sabah 
öğlen akşam birer tane yutmalı adet 9

Baş Ağrısı için:Karanfili döküp burnuna çekmeli

Belsoğukluğu için:Beyaz mercan alıp bir fincan içine koyup üzerine bir limon sıkıp 
ayazladıp sabah vakti aç karnına içirmeli vesselam.

Basur ve mayasıl için:Deve dikeni tohumu 10 dirhem ısırgan tohumu 10 dirhem Bal 
100 dirhem karıştırıp sabah akşam birer kaşık yemeli.



Mide kızdırmak için vücüd için macun:Gelincik çiçeğinin yaprağı 100 dirhem bir 
kase içine koyup 10 tane limon üzerine sıkıp sabaha kadar ayazda bıraka dura 
sabahleyin sıkıp posasını atmalı suyunu 100 dirhem balın içine karıştırmalı ateşin 
üzerine koyup kaynadıp kıvama getirip bir kasenin içine boşaltıp üzerine tarçın 6 
dirhem karanfil 6 dirhem zencefil 6 dirhem içine katıp macun yapıp sabah akşam 
birer parça yiye.

Sarılık için:Acı hıyarın tohumunu döküp sıkıp 7 damla burnuna usulca çekmeli 

Linet vermek için:Gül 100 dirhem Bal 100 dirhem ikiksini  bir arada kaynadıp bir 
kasenin içine koyup sabah akşam birer parça istimal oluna.

İshali kestirmek için:Ekşi nar kabuğu kaynatıpiçmeli.

Kuru basur için:Çörek otu 5 dirhem anason 3 dirhem cevzi hindi 6 dirhem şeker 5 
dirhem havanda döküp şeker ile karıştırıp kaşık ile akşam sabah istimal oluna.

Linet kestirmek için:Sinemaki 6 dirhem anason 1 dirhem Ravend 4 dirhem Şeker 100 
dirhem havanda döküp karıştırıp sabah akşam istimal oluna gayet aladır.

Yılan karnına giderse tertip budur:Kabuksuz sümüklü böcek 5 adet bu 5 adet 
sümüklü böceği bir fincana koyup boğazına yılan kaçan adama içirmeli yarı saatten 
sonra bir istiğfar eder ki ol yılanın parçaları dahi çıkar bir şeyi kalmaz.

Mideyi tesh (sakinleştirmek)için:5 dirhem nane suyunu bir fincan suyun içine koyup 
içmeli.

Safraya yumuşaklık vermek için:Her gece birer bardak yatar iken limonata içmeli 
külli faide eder.

Bel soğukluğu için:Bir Taze yumurtayı bir bardak içine koyup üzerine çıkıncaya 
kadar limon suyunu sıkıp bir gece bekletip sabahleyin yumurtayı bardaktan kırmadan 
çıkarıp atmalı suyunu içmeli.

Mide kaynaması için:Hindistan cevizi yağını bir miktar  bir fincan suyun içine katıp 
içmeli aladır.

Baş ağrısı için:Nişadır ruhunu burnuna koklayıp ve keskin sirkeyi bir beze batırıp bir 
kaç defa alnına vura.

Göz ağrısı için:Sarı bal mumu 3 dirhem kuruş kadar basıp gül suyuna batırıp gözüne 
bağlayıp gece yata gayet aladır.



Ağız ağrısı için:10 dirhem dut şarabı ile ağzını gargara ede

Diş ağrısı için gerek sağ gerek sol hangisi olursa olsun 3 dirhem tuz 3 dirhem gül bir 
cezve içine koyup biraz su koyup bir taşım kaynamalı ağzına alıp ağrıyan dişine 
tutmalı gayet mücerrebdir.

Solucan dökmesi için:1 dirhem şeftali yaprağı 100 dirhem su ile yarı yarıya kalıncaya 
kadar kaynamalı süzüp ayaza koyup yaprakları ağzında çiyneyip tükürmeli sonra 
suyunu içmeli.

Linet kesmek için balğamlı basuriçin:Hab tertibi bir yumurta akı kuru kahve ile 
karıştırıp fındık kadar  haplar yapıpgünde 3 er hab yuta aladır.

Linet için suhuf tertibi :Sakız 1 dirhem ravendi cini 8 dirhem nöbet şekeri 8 dirhem 
bunların mecmuini bir yere cem edip toplayıp karıştırıp kifayet miktarı akşam sabah 
istimal oluna aladır.

Şehveti kati için:İbn Cabir Raziyallahu anhu hazretlerinden rivayeteder ki bir adamın 
şehveti gayet ziyade olsa bu duayı günde 3 kere kıraat etmeli.

Göğse inen nezlenin hıltı ( Eski tıpta kan salya safra dalak dan birisi) İçin:Ayrık kökü 
5 dirhem böğürtlen kökü 5 dirhem su kıyye (okka 1282 grama karşılık) bu eczaları 
kaynadıp süzüp saatte bir bir fincan içmeli 20 dirhem ispirtoyu pamuğa batırıp onu 
dahi göğsüne vuralar aladır.

Yıllanmış öksürük için macun:Havuç 1 dirhem kuru nane koyup pişireler kabuğunu 
soyup baki kalan havucu ağırlığınca şeker koyup havan da döğe 50 dirhem fındık 50 
dirhem zeytin yağı cümlesidöküp karıştıra macun olur sabahleyin birer kaşık yiye 
aladır.



Basur için suhuf tertibi :Ravendi çini 2 dirhem damla sakızı 8 dirhem cura otu 3 
dirhem cevzi hindi 1 dirhem şeker 10 dirhem cümlesini ayrı ayrı sehag edip birbirine 
hal edip sabahleyin birer kaşık aç karnına yiye ne türlü basur olursa olsun def eder 
gayet mücerrebdir azizim.

Tuzlu balgam için:İncir yaprağı 3 dirhem kurudup döküp 100 dirhem bal ile macun 
edip bir miktar yiye gayet mücerrebdir.

Basur için Tertibi şerbeti aladır:15 dirhem ayva yaprağını 2 kıyye su ile kaynadıp bir 
buçuk kalıncaya kadar sonra hararet bastıkça birer bardak içmeli mücerrebdir.

Ses kısıklığı için:Ala tere yağı 5 dirhem ala bal 5 dirhem keskin sirke 5 dirhem 
bunların üçünü karıştırıp hepsini hal ettiğinde bir kaşık ağzına alıp gargara etmeli 
içerde her ne var ise dışarı istifra eder ve hem dahi sesi açılır birde ağzına ladığında 
yutmamalı zararlıdır.

Kuvvet verir Aladır:Sızılara zaafiyete ve mide dahi zayıf olur ise ve vucuda kuvvet 
verir  5 kıyye misket elması 150 dirhem şeker 7 kıyye su (1 kıyye 1282 gr.) Elmaların 
kabuğunu soyup tencerenin içine koyup elma mahv oluncaya kadar kaynada şekeri 
içine atıp bir taşmada şeker le kaynatıp 40 gün susadıkça içmeli 40 gün bu tertible 
iiçmeli mücerrebdir.

Bel soğukluğu için tertib:Dökülmüş kenevir 200 dirhem ayrık kökü 100 dirhem su 
1200 dirhem bir adet toprak tencere içine koyup su bir buçuk kıyye kalıncaya kadar 
kaynatıp bir bez ile süzüp susadıkça istimal oluna.

Bacak şişse tertip:Bir kimsenin bacakları şişse şişlerin üzerine parmakla basmalı eğer 
çukur olur ise yaramaz fakat bastığı yer katı katı olursa bu tertibi olunan yağı 
parmaklarıyla sıcak yerde bir kaç kere sürmeli mücerrebdir.Akrep 4 adet zeytin yağı 
5 dirhem.Evvel akrepleri yağın içine atıp bir güneşe asmalı akrepler içinde eriyinceye 
kadar ol güneşte durmalı bir kaç defa ol yağı sürmeli tecrübe olunmuştur.

Kulak İçin:Bir adamın kulağı tıkanır ise Dere otu suyunu çıkarıp sabahları birer 
damla kulağına damlada iyi olur sabahları devam ede pamuk ile sıka mücerrebdir.

Öksürük kesmek dağıtmak için:Dökülmüş katran kökü 5 dirhem şeker 15 dirhem 
ikisini birbirine katıp öksürük geldiği vakit yiye.

Kuru Basur İçin:Cevzi hindi 2 dirhem menekşe kökü 2 dirhem Çörek otu 2 dirhem 
keçi boynuzu 2 dirhem altınbaş tereyağı 6 dirhem yarım nohut miktarı hab edip sabah 
akşam birer tane yutmalı mücerrebdir.



Sara için :Sara tutan adamatuttuğu halde kendi necasetini tütsü vermeli.

Basur için:Bal 50 dirhem defne tohumu 40 dirhem döküp birbirine karıştırıp birer 
kaşık yemeli mücerrebdir.

Basur için:Kuşburnu yaprağı 20 dirhem Şeker 10 dirhem kuşburnu yağrağını havanda 
döküp şeker ile beraber karıştırıp sabah akşam yemeli 

Yürek çarpıntısı için:4 fincan su koyup 3 fincan kalıncaya kadar kaynatmalı içine 3 
damla lokman ruhu ve 3 damla çiçek suyu koyup içmeli micerrebdir.

Basur İçin:Isırgan tohumu 25 Dirhem bal 100 dirhem ısırgan tohumunu bal ile 
beraber karıştıra akşam sabah yiye.

Dişinde uskurbit olursa :Göz taşı 1 dirhem sirke 1 dirhem bal 1 dirhem göz taşını 
iyice döküp bal ve sirke ile karıştıralar bir değeneğin ucuna bez bağlayıp  diş etlerine 
süreler  sonra ağzını açıp 1 dakika salyalarını akıtmalı zeytin yağsız soğan salatası 
yapıp sirke ile ekel ede dişlerinin kamaşıklığı gider yirmi dört saat kadar bu tertibi 
bitireler gayet mücerrebdir.

Linet vermek için :Sarı sabır 5 dirhem Cevzi hindi 2 dirhem bu tertibin ederi miktarı 
un katıp havanda dövmeli nohut kadar hab yapıp iktiza vaktinde yemeli .

Siğil için:Siğili ustura ile kökünü çıkarıp yerine cehennem taşı eke.

Kesik için:Bir adam bıçak ile bir yerini keserse duvarından bir miktar kireş kazıyıp 
üzerine eke kanı keser ve yerini kaynadır.

Balgam ve kuru basur için:Ayva yaprağı 15 dirhem su 2 kıyye (1 kıyye=1282 Gr.) 
Ayva yaprağını suya koyup bir buçuk kalıncaya kadar kaynatıp hararet bastıkça içeler 
tecrübe olunmuştur.

Şiş için:Bir kimsenin bir yerinde şiş olsa üzerine kükürt melhemi sürüp ve onun 
üzerine katran parmak ile iyice döküp şişin üzerini bağlaya Bi İznillehi Teala dağıla 
amma kükürt melhemi 10 diehem kükürdü 50 dirhem zeytin yağıyla kaynadalar ta 
üzeri siyah ola sabah akşam süreler.

Basur için hab:Tarçın 2 dirhem karanfil 2 dirhem hindistan cevizi 2 dirhem havlıcan 2 
dirhem ravend 2 dirhem sakız 2 dirhem tirbak 2 dirhem afyon 2 dirhem  ak anber 2 
dirhem mezkur tertip ikiyüze taksim olunarak  hab olacaktır sabah akşam bir adet 
ekel oluna.

Basur için suhuf tertibi :Ravend çini 6 diirhem damla sakızı 6 dirhem çörek otu 4 
dirhem cevzi hindi 1 dirhem şeker 10 dirhem cümlesini başka başka sehak edip 
sabahları birer kaşık ekel oluna ne basur olursa olsun def ola.



Nefsi kesmek için :6 aylık katır tırnağını fındık kadar yutmalı hiç erkeklik eseri 
kalmaz.

Verem ve öksürük için :Oğul otunu kaynatıp saatte bir bir fincan içireler mücerrebdir.

Gögüs tutukluğu ve öksürük için:Katran köpüğünü döküp şeker ile hal edip öksürük 
sıkıştırdıkça yarımşar kaşık yemeli.

Bel Soğukluğu:,Bal 100 dirhem Çörek otu 50 dirhem balı kıvama getirip bir çanağa 
koya çörek otu karıştırıp sabah akşam birer kahve kaşığı yemeli aladır.

Fare için:Eğer dükkan veya evde fare olursa bir şişenin içine bir miktar aslan yağı 
koyup ol dükkan veyahut da evin bir köşesine koymalı farelere yağın kokusu gittimi 
ol mahalde bir vakit eğlenmezler mücerrebdir.

Sızı için:Papatya yağını sıcak bir yerde iyice sürmeli bir kaç kere sürmeli 
mücerrebdir.

Kulağı akan adama:Bir miktar keskin sirkeyi kaynatıp soğutmalı pamuk ile kulağına 
3 damla damlatmalı eğer çocuk ise 1 damla kifayet eder ve kurdu dahi olursa çıkarır 
mücerrebdir.

Saç kıran İçin:5 – 6 kere asma suyu sürmeli mücerrebdir.

Saç kıran İçin:Ebe gümecini kaynatıp suyu ile yıkamalı .

Göze gelen duman için :Kurdu öldürüp çiğerini çıkarıp sıcak sıcak göze vurmalı 
mücerrebdir

Hunnak (Boğaz hastalıkları ) için:Isırgan yaprağını kaynatıp küsbesini boğazına 
vurmalı suyu ile gargara etmeli yutmamalı bir kaç kere yapmalı bu illet kanın 
fenalığından gelir linet verecek bir şeyi yemeli.

Sac kıran da saçın arasında yara zuhur ederse :İki senelik acı zeytin yağıyla akşamdan 
yağlamalı sabahleyin sabun ile yıkamalı bir kaç kere yapmalı def olur mücerrebdir ol 
yağ yağcılarda bulunur.

Vücutta şiş olup delinmeden evvel:Tavşan tersini havana döküp tuzsuz tere yağı içine 
karıştırıp bir bezin üzerine serip ol şişlerin üstüne bir kaç defa vurmalı mücerrebdir.

Kamışta Taş dursa:İri karınca 40 tane bal arısı 40 tane bir çanak içinde mezkurları 
ezip sonra bir bardak içinde bal ile karıştırıp şerbet ede birden bire nuş (içe)ede 
zekerinde olan taş Bi İzni Huda parçalanıp çıkar gaflet olunmaya.



Sancı İçin:Çöre otunu suyun içinde bıraka kabuğunu alıp atmalı kavurup kabuğunu 
atmalı sonra havanda dövmeli şekere katıp sabah akşam birer kaşık tenavul oluna 
gayet aladır.

Mide fesadı İçin:2 adet turunç yaprağını 25 dirhem su ile kaynatıp içmeli .

Bir adamın gözüne kan gelirse ve ağrı olursa :Bu tertibi yapmalı 9 adet ufak kabuklu 
sümüklü böceği beş birlik kafuri ile ikisini bir havanda döküp bir keten bez üzerine 
yaymalı tepesini tıraş edip vurmalı bir kaç keresinde def olur tecrübe olunmuştur.

Bir adam deve kuşunun yağıyla yağlanıp fırına girse hiç ateş ona tesir etmeyip 
yakmaz şek ve şüphe etmemeli.

Kurşun tozu 2 dirhem su 50 dirhem bu tertibi döküp su ile beraber karıştırıp tülbendi 
içine batırıp ol yaralara bir kaç kere sürmeli .

 


